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BAB IV 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian mengenai strategi sosialisasi budaya 

perusahaan di PT Agro Mandiri Semesta, peneliti menarik beberapa 

kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, yaitu: 

a. PT Agro Mandiri Semesta mendefinisikan strategi sosialisasi 

budaya perusahaan sebagai sebuah cara yang dilakukan dalam 

mencapai sebuah tujuan dalam menanamkan nilai-nilai inti sebagai 

bagian dari budaya perusahaan. 

b. Strategi sosialisasi yang digunakan oleh PT Agro Mandiri Semesta 

dalam mensosialisasikan budaya perusahaan adalah strategi 

sosialisasi komunal dan strategi sosialisasi personal.Strategi 

sosialisasi komunal dipilih sebagai strategi sosialisasi yang dinilai 

sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini dan sesuai dengan 

budaya masyarakat Indonesia secara umum yaitu masyarakat 

komunal dan untuk melengkapi strategi sosialisasi komunal, dipilih 

strategi sosialisasi personal untuk memastikan sampainya pesan 

kepada para karyawan yang bekerja di PT Agro Mandiri Semesta. 

c. Strategi sosialisasi yang digunakan oleh PT Agro Mandiri Semesta 

dalam mensosialisasikan budaya perusahaan dirancang menjadi 

beberapa program diantaranya adalah makan malam an olah raga 

bersama, rapat, pelatihan, core people, media dan praktek. 

1. Kesimpulan 

SSetelah melakukakan penelitian mengenai strateegigi sosialisasi budaya 

peperusahaan ddi PTPT Agro o MaMandndiriri SeSememestta,a, ppeneliti menanarik beberapa 

kesimpmpululana  dari haasisill ppenelitian tersebubutt, yyaia tu:

a.a PTT Agro Mandiri Semesta mendefinisikikana  strtratategegi i sosialalisasi 

budaya perusahaan sebagai sebuah cara yangg dilakakukukanan dalamam 

mencapai sebuah tujuan dalam menanamkan nilai-ninilal i inntiti ssebbagaii 

bagian dari budaya perusahaan. 

b. Strategi sosialisasi yang digunakan oleh PT Agro Manddiri Semmeestaa 

dalam mensosialisasikan budaya perusahaan adallahh strategegii

sosialisasi komuunanall daan n ststrategi sosialisasi personal.Strarateteggi 

sosialisasi komunal dipilih sebagai strategi sosialisasi yanngg ddininillai 

sesesusuaiai ddengagann kokondndisi i peperurusasahahaanan ssaaaat t ininii dadann sesesusuai ddenengan 

bubudadayaya masyaraakak t Indoneesisia secara uumumumm yayaitituu mamasyarakat 

komunal dan untuukk melengkakapi strategi sosialisasi komunal, dipilih 

strategi sosialisasisi personal untuk memastikan sampainya pesan 

kepada para karyawaan yanngg bekerja di PT Agro Mandiri Semesta.

c. Strategi sosialisasi yanngg digunakan oleh PT Agro Mandiri Semesta 
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d. Dalam mensosialisasikan budaya perusahaan dapat memanfaatkan 

core people sebagai agen dan penyampai budaya perusahaan. 

2. Saran

Dalam strategi sosialisasi budaya perusahaan yang diarahkan ke bagian 

internal organisasi PT Agro Mandiri Semesta hendaknya menambahkan 

metode pemutaran film tentang yang berisi tentang nilai-nilai inti 

perusahaan dan bagaimana seharusnya seorang karyawan yang bekeja di 

PT Agro Mandiri Semesta melakukan pekerjaannya dan berperilaku 

dengan berpedoman pada budaya perusahaan yang berlaku di dalam 

perusahaan. Pemutaran film tersebut dapat dilakukan dalam program 

pelatihan kepada karyawan yang dilakukan oleh PT Agro Mandiri 

Semesta.Hal ini dilakukan karena audiovisual dinilai lebih memiliki 

kekuatan untuk diterima oleh para karyawan yang bekerja di PT Agro 

Mandiri Semesta. 

2. Saran

Dalam strateteggi sosialisasi budaya perusahaan yyana g diarahkan ke bagian 

internrnal organisasi PT AAgrgroo MaMandndiriri SeS mesta hendakknynya menambahkan

metode pemmuutararanan film tentang yang bbererisisii tentang niilalai-nilai inti 

perurusasahahaaan dann bbagaimana seharusnya seorarangng karryay wawan n yang bbeke eja di 

PTPT Agrgroo Mandiri Semesta melakukan pekerjaannnnya ddanan bbere periilal ku 

dengngan berpedoman pada budaya perusahaan yang beberlakku u did  dalamm 

pperusahaan. Pemutaran film tersebut dapat dilakukan daalam m prprogogram 

pelatihan kepada karyawan yang dilakukan oleh PT Aggro Manddiriri 

Semesta.Hal ini dilakukan karena audiovisual dinilai lebih memmilikki 

kekuatan untntukuk ddititererimima oleh para kakaryryawawanan yyang bekerja didi PT AgAgroro 

Mandiri Semesta. 
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LAMPIRAN 



INTERVIEW GUIDE 

1. Apakah yang melatarbelakangi dilaksanakannya strategi sosialisasi budaya 

perusahaan di PT Agro Mandiri Semesta? 

2. Siapakah yang melaksanakan proses sosialisasi budaya perusahaan di PT 

Agro Mandiri Semesta? 

3. Siapakah yang menjadi target sosialisasi budaya perusahaan di PT Agro 

Mandiri Semesta? 

4. Apakah konsep sosialisasi menurut PT Agro Mandiri Semesta? 

5. Apakah konsep budaya organisasi menurut PT Agro Mandiri Semesta? 

6. Apa sajakah nilai organisasi menurut PT Agro Mandiri Semesta? 

7. Apakah tujuan yang ingin dicapai dari sosialisasi budaya perusahaan di PT 

Agro Mandiri Semesta? 

8. Apakah yang menjadi latar belakang perumusan strategi sosialisasi budaya 

perusahaan di PT Agro Mandiri Semesta? 

9. Bagaimanakah proses pembentukan atau terjadinya strategi sosialisai budaya 

perusahaan di PT Agro Mandiri Semesta? 

10. Bagaimanakah tahapan strategi sosialisasi budaya perusahaan di PT Agro 

Mandiri Semesta? 

11. Apakah PT Agro Mandiri Semesta menggunakan media dalam 

mensosialisasikan budaya perusahaan kepada para karyawan? 

12. Media apa sajakah yang digunakan dalam mensosialisasikan budaya 

perusahaan kepada para karyawan? 

1. Apakah yang melatarbellakakaangi ddililakaksasanakannya strategi sosialisasi budaya

perusahaan di PTPT Agro Mandiri Semesta? 

2. Siapakahah yang melaksannaakanan proroseses s soosis alisasi budayaya perusahaan di PT

AgAgro Mandiri SSememesstat ?

3.3. Siapakakahah yyang memenjnjadi target sosialisasii bbududaya peperurusasahah an di i PT Agro

MaMandndiri i Seemmesta? 

4.4. ApA akahah konsep sosialisasi menurut PT Agro Mandiri Semeests a? 

5.5. Appaakah konsep budaya organisasi menurut PT Agro Mandiri SSemeessta?a? 

6.6 AApa sajakah nilai organisasi menurut PT Agro Mandiri Semesta?? 

7. AApakah tujuan yang ingin dicapai dari sosialisasi budaya perususahaan n di PPTT

AAgro Mandiri Sememesestata?? 

8. Apakah yang menjadi latar bebelakakanng perumusan strategi sosialisasi bubudadaya

pep rusahaan di PT Agro Mandiri Semesta? 

9.9. BaBagagaimimananakakahah pproroseses pembmbenentutukakann atataau tterrjajadidinynyaa ststraratetegigi ssoosiialiisasaii bbudaya

peperusahhaann ddii PPT Agro Mandn iri Semeessta? 

10. Bagaimanakah tahapan strrategi sosiaalisasi budaya perusahaan di PT Agro

Mandiri Semesta? 

11. Apakah PT Agro Mandidiri SSemesta menggunakan media dalam

mensosialisasikan budaya perusahahaan kepada para karyawan? 



13. Hambatan apa sajakah yang dialami selama proses sosialisasi budaya 

perusahaan kepada para karyawan? 

14. Bagaimanakah cara mengatasi hambatan yang muncul selama proses 

sosialisasi budaya perusahaan kepada para karyawan? 

15. Hambatan apa sajakah yang dialami selama proses implementasi budaya 

perusahaan kepada para karyawan? 

16. Bagaimanakah cara mengatasi hambatan yang muncul selama proses 

implementasi budaya perusahaan kepada para karyawan? 

17. Keberhasilan apa sajakah yang telah diraih dalam proses implementasi strategi 

sosialisasi budaya perusahaan? 

18. Bagaimanakah cara mengevaluasi strategi sosialisasi budaya perusahaan di PT 

Agro Mandiri Semesta? 

perusahaan kepada para kkararyyawan?? 

14. Bagaimanakahh cara mengatasi hambatan yanang g muncul selama prose

sosialissaasi budaya perusahhaaaan n kek papadada pparra a karyawan? 

15. HaHambatan apaa sajajakakah yang dialami seselalamama pprroses implemmene tasi budaya

perusasahahaanan kepada a papara karyawan? 

16. BaBagagaimimanakakah cara mengatasi hambatan yang mmunculu sselelamama prp ose

imimplemementasi budaya perusahaan kepada para karyawan? 

1717. Keebberhasilan apa sajakah yang telah diraih dalam proses impleemennttasisi sstrt ategg

soosialisasi budaya perusahaan? 

18. BBagaimanakah cara mengevaluasi strategi sosialisasi budaya peruusahaann di PPTT

AAgro Mandiri Sememesestata?? 



Nama Informan : Teguh Choeroni 

Jabatan  : HR Operational 

Tanggal Wawancara : 7-8 November 2013 

A: Lokasi kebunnya PT AMS ada dimana aja pak? 

T: Lokasi kebunnya itu di Kalimantan Barat dan di Merauke. AMS itu ownernya 
adalah Pak Maratua Sitorus yang sebelumnya dia sudah punya grup besar juga. 

A: Yang Ganda Grup itu, Pak? 

T: Mmm, Wilmar grup besarnya. Hanya kalo Wilmar itu kan dia join sama orang 
Singapore ya. Kalo AMS ini bener-bener pure bentukan dia sendiri.Kemudian di satu 
sisi ada Ganda Grup.Ganda Grup itu dia sudah lama bikin kebun, sudah dari tahun 
2005.Konsentrasinya ada di Kalimantan Barat.Jadi waktu itu orientasinya Ganda 
Grup dia beli kebun, dia perbaiki sedikit lalu dijual lagi, jadi sifatnya tidak 
longtime.Sehingga secara umum asisten atau karyawan kebun tidak mengenal budaya 
perusahaan, karena ya macam proker ya.Dia beli kebun, tahan sedikit harganya bagus 
lalu dijual lagi kebunnya.Lha Ganda Grup itu punyanya pak Ganda yang dalam hal 
ini adalah kakak kandung dari Pak Maratua Sitorus yang punya AMS.Kemudian 
karena dia melihat keberhasilan adiknya sehingga dia merubah pola pikirnya, “udah, 
saya sudah ga mau jual beli kebun lah, saya mau bener-bener bangun kebun yang 
standard dan memiliki kualitas yang tinggi”.Sehingga antara AMS dan Ganda Gup itu 
bergabung. 

A: Oh, jadi bergabung ya. Jadi AMS itu bukan anak perusahaan Ganda Grup? 

T: Bukan. Itu bergabung. Makanya dalam logo kita ditulisnya AMS Ganda 
Grup.Sebenarnya itu dua grup yang bergabung.AMS memiliki kebun sudah lama, 
Ganda Grup yang masih baru.Dengan bergabungnya itu, kita merubah mindset kita 
semuanya bahwa kita ini mau buat satu grup perkebunan yang mempunyai kualitas
standar yang tinggi.Makanya waktu di awal kita bergabung, kita sosalisasikan kepada 
masing-masing karyawan, termasuk karyawan yang ada di kebun.Ini lho, ada AMS 
Ganda Grup. Ini lho core values dan behavior kita, lalu muncullah AMS-SIGAP ini. 
Jadi kalo AMS-SIGAP ini adalah nilai-nilai yang harus kita pegang teguh lah untuk
di lingkungan pekerjaan.Seperti itu. Sehingga kalo berbicara mengenai budaya 
perusahaan, sebenernya kita memang sedang set up. Walaupun pimpinan-pimpinan 
kita disini sebelumnya mempunyai pengalaman yang cukup lama di perusahaan-
perusahaan kelapa sawit yang lain. Secara umum, kita sudah tau, pasti budaya yang 
akan kita bentuk, khususnya budaya di perkebunan yang kita create disini, fasenya 
kita masih membentuk, menanamkan budaya-budaya kebun, dan mensosialisasikan 
budaya-budaya perusahaan. Kemudian di tahun 2013 ini adalah tahun percepatan 
kinerja.

Jabatan  : HR Operatatioionanall 

Tanggal Wawancara : 7-7-88 November 2013

A: Lokasi kebunnnyya PT AMS adda a dimana aja pak? 

T: Lokasi kekebbunnya iitu ddi i Kalimamantn anan BBara atat ddann ddi Merauke. AAMSM  itu ownerny
adalah Pakak Maratua Sititororuus yyang sebeb lul mnyaa diaia ssududahah ppuunya grup beesas r juga. 

A: YYaang Gandnda a GrGrup itu, Paak?k? 

T:T: Mmm, WiWilmlmar ggrrup besarnya. Hanya kalo Wilmar ittu u kan did a a jojoinn sama a orang
SSingapporore e yaya. Kaalolo AMS ini bener-bener pure bentukan dia senendiri.KKememududian didi satu
sisi aadada GGandaa Grup.Ganda Grup itu dia sudah lama bikin kebubun, sududahah dari taahun
200505..Konsennttrasinya ada di Kalimantan Barat.Jadi waktu itu ororientasasininyay  Gannda
Grrupup ddia bbeli kebun, dia perbaiki sedikit lalu dijual lagi, jadidi s fifatatnynya tidadak
longngtitime.SSehingga secara umum asisten atau karyawan kebun tidak memengenenalal bbudayy
peperurussahaaaan, karena ya macam proker ya.Dia beli kebun, tahan sedikit hhargaanynya a bagugu
lalu dijuaual lagi kebunnya.Lha Ganda Grup itu punyanya pak Ganda yaang dalamm hhaa
ini i adalaah kakak kandung dari Pak Maratua Sitorus yang punya AMMS.Kemmuudiaian
kakarena ddia melihat keberhasilan adiknya sehingga dia merubah pola pikkirnya, , ““uddahah
sayaa suddah ga mau jual beli kebun lah, saya mau bener-bener bangunn kebebun yyanang
standardrd dan memilikkii kukualalititas yyanang g tinggi”.Seehihinngga aantntarara AMS dan GaGanda Guup p iitu
bbergabung. 

A:A: OOh, jadi bergabung ya. Jadi AMS ituu bbukan anak perusahaan Ganda Grup?p? 

T:T: BBukukann. ItItuu bebergrgababunungg. MaMakanya dalam lologogo kkititaa diditutulilisnsnyaya AAMSMS GGand
GrGrupup.SeSebebenanarnrnyaya itituu dudua a grgrupup yyanangg beb rgrgababunungg.AMAMS mememimililikiki kkebebunun sududahah lama
Gaandnda a GrG up yangg mamasisihh babaruru.DeD nganan bberergabungngnynya a itu,u kkitita a merubah h mimindndset kit
semuananyaya babahwhwa kitata iini mau buuatat satu grupup perkebunaann yayangg mmemempupunynyai kualita
standar yang ttiinggi.Makanya waktu did  awall kita bergabung, kita sos laliisasikan kepad
masing-masing karyawan, termasuuk karyawaan yang ada di kebun.Ini lho, ada AMS
Ganda Grup. Ini lho core values ddan behavior kita, lalu muncullah AMS-SIGAP ini
Jadi kalo AMS-SIGAP ini adalah nnilai-nilai yang harus kita pegang teguh lah untuk
di lingkungan pekerjaan.Seperti iitut . Sehiinngga kalo berbicara mengenai budaya
perusahaan, sebenernya kita memangng sedaang set up. Walaupun pimpinan-pimpinan
kita disini sebelumnya mempunyai ppengngalaman yang cukup lama di perusahaan
perusahaan kelapa sawit yang lain. Secacara umum, kita sudah tau, pasti budaya yang



A: Apa itu maksudnya? 

T: Motto tahun 2013. Percepatan kinerja dan standar kualitas.Tema atau visi jangka 
pedek yang mau kita capai di tahun 2013 ini. 

A: Lalu sosialisasi sudah berjalan berapa lama, Pak? 

T: Baru setahun ya. Setahun lebih.Dari April tahun 2012.Khusunya untuk kebun-
kebun atau PT PT yang ada di bawah Ganda Grup.Karena karyawan disana tidak 
mempunyai budaya perusahaan yang standar. 

A: Kalo Ganda Grup sendiri itu letaknya dimana? 

T: Di Kalimantan Barat. 

A: Oh, di Kalimantan Barat. Berarti ada head officenya? 

T: Head offienya ada. Dulu di Pluit, di Jakarta. Kemudian AMS sendiri dulu di TCT 
(The City Tower, red.) di Thamrin City.Kita bergabung, lalu sekarang berkantor 
disini (Multivision Tower, red.) 

A: Berarti Ganda Grup sekarang disini juga ya, Pak? 

T: Iya. 

A: Lalu sekarang yang di Pluit siapa, Pak? 

T: Sudah ga ada. Semua kumpul disini. 

A: Dalam mensosialisasikan budaya perusahaan, strategi sosialisasi apa saja yang 
dipakai AMS? Misalnya apakah ada jangka waktu? Atau apakah ada target yang 
harus dicapai? 

T: Jadi, salah satu strategi yang kita pakai adalah management by walking around. 
Jadi kita semua melihat ke lapangan.Kalo Jokowi bilang blusukan.Nah kita juga 
seperti itu.Sama dalam halnya kita mensosialisaikan budaya perusahaan, dalam hal 
ini budaya kebun.Dimana budaya perusahaan kita, berhasil atau tidaknya tergantung 
pada budaya kebun karena objek operasional kita di kebun.Kita tanamkan budaya 
kebun.Caranya ya kita memperlihatkan ke mereka. Ini lho, kalo orang kebun thu ya 
seperti ini. Salah satu contoh ya, baju atau pakaian kerja.Kalo pakaian kerja orang 
lapangan atau asisten lapangan tu kemeja lengan pendek dan celana pendek.Itulah 
yang dinamakan asisten kebun.Ada topi dan ada buku saku, itulah standar asisten 
kebun.Waktu pertama kali kita masuk ke kebun, yang pada waktu itu khususnya 
kebun eks-Ganda, banyak karyawan yang terheran-heran, “kok bapak-bapak ini sopan 

A: Apa itu maksudnya? 

T: Motto tahun 2013. Perercepatan kinerja dan standar r kukualitas.Tema atau visi jangk
pedek yang mau kita a ccapai di tahun 2013 ini. 

A: Lalu sosialisisasi sudah berjalann bererapapa lalamama, PaPak? 

T: Baru ssetahun ya. SeS tatahuhun lebibih.DDarii AAprprill tahahunun 220012.Khusunyaa untuk kebun
kebun aatau PT PTP  yanngg ada di bawawahah GGananda Grup.KaKarena kkaryawan did sana tidak
mempmpunyai bubudadayaya perusahahaaan yang standar.

AA: Kaloo GGanandada Gruupp sendiri itu letaknya dimana? 

T: Di i KaKaliimantntaan Barat. 

A: OOh,h, di KaKalimantan Barat. Berarti ada head officenya? 

T:T: HHead ooffienya ada. Dulu di Pluit, di Jakarta. Kemudian AMS senddiiri duululu ddi TCTT
(TThee Citty Tower, red.) di Thamrin City.Kita bergabung, lalu sekarrang bbeerkkantntoo
disini (MMultivision Tower, red.) 

A:A: Berarrti Ganda Grup sekarang disini juga ya, Pak? 

T: Iya.

AA: Lalu sekarang yang di Pluit siapa, PPak?? 

T:T: SSududah ga ada. Semua kumpul disini. 

A:A: DDalalamam mmenensososisialalisisasasikikanan bbududayaya a peruusasahahaanan, , ststraratetegigi ssososiaialilisasasisi aapapa ssajaja a yang
diipapakakaii AMS? Missalalnynyaa appakah adada jjanangkgka waktu?? AAtatau u apakah ada ttarargeget yang
haruuss didicacapapai?i? 

T: Jadi, salah satu strategi yang kiitata pakaii aadalah management by walking around
Jadi kita semua melihat ke lapanngan.Kalo Jokowi bilang blusukan.Nah kita jug
seperti itu.Sama dalam halnya kitta mensosiaalisaikan budaya perusahaan, dalam ha
ini budaya kebun.Dimana budaya pperusahaaann kita, berhasil atau tidaknya tergantung
pada budaya kebun karena objek oopep rasiononal kita di kebun.Kita tanamkan buday
kebun.Caranya ya kita memperlihatkkana  kee mereka. Ini lho, kalo orang kebun thu y
seperti ini. Salah satu contoh ya, bajuu atatau pakaian kerja.Kalo pakaian kerja orang
lapangan atau asisten lapangan tu kemem ja lengan pendek dan celana pendek.Itulah



sekali pake celana pendek”.Padahal seorang asisten kebun yang benar adalah yang 
seperti itu. Akhirnya terus dijelasin, ini lho kalo orang kebun thu ya seperti ini. Pakai 
celana pendek.Kalau yang pake celana panjang, apalagi yang pake celana jeans itu 
bukan asisten.Justru itu mandor, yang notabene gradenya lebih rendah daripada 
asisten kebun. Nah, itulah salah satu cara kita mensosialisasikan budaya. Jadi kita 
praktekin dan kita perlihatkan kepada mereka, ini lho seorang asisten thu seperti ini. 
Kenapa celana pendek? Karena kan kita objek operasional di lapangan, masuk masuk 
ke kebun kan. Kalau pake celana panjang tidak bisa lincah, lebih baik pake celana 
pendek, tapi kaos kakinya panjang.Begitu.Itulah pemahaman budaya kebun. 

A: Mmm, karyawan yang berada di head office job descnya apa aja, Pak? 

T: Head office disini adakah kebayakan department support ya. Jadi kalo di kebun 
kan dia butuh pupuk, butuh kendaraan, jadi kita yang mengadakan disini. Kemudian 
di kebun mungkin ada hama seperti ini, pupuknya apa itu nanti tim agronominya 
turun, begitu. Jadi kita support untuk mereka yang di lapangan. Misalnya, di kebun 
butuh karyawan asisten butuh segini, karyawan panen butuh segini, HRD yang 
nyiapin.Jadi kalo karyawan di head office untuk budaya perusahaan sifatnya masih 
umum, pada umumnya perusahaan.Hanya mereka lebih kita tekankan bahwa kita 
adalah department support, yang mensupport orang-orang yang ada di 
lapangan.Semangat memberi, semangat mengasih ilmu itu ada di HO kebanyakan. 

A: Lalu apakah ada perbedaan antara budaya organisasi yang ada di lapangan dengan 
budaya organisasi yang ada di head office? 

T: Secara umum sih sama aja. Seperti sikap dan nilai-nilai ini kita tekankan juga di 
HO. Kamu mencapai achievement harus dengan cara yang profesioanl, ga sikut-
sikutan, ga saling menjatuhkan. Kemudian orang HO juga harus tau business process 
di kebun. Makanya dia harus tau cara berkebun. Management by walking 
around.Melihat kondisi kebun seperti apa, apa yang diperlukan di kebun. Jadi nilai 
nilai yang ada disini, kita tekankan juga di HO. 

A: Tadi kan bapak menjelaskan tentang management by walking around, apakah 
bapak bisa menjabarkan poin-poin dari budaya perusahaan? 

T: Achievement through professionalism, kita bekerja dalam mencapai target harus 
secara professional. Secara profesioanl itu ya kita ikutin standar atau SOP yang 
berlaku di perusahaan kita, jangan di luar jalur itu.Kemudian profesionalnya ya kita 
bener-bener mempergunakan kedewasaan kita berfikir, dan kedewasaan kita 
bertingkah laku. Dalam arti ya kita bisa kerja tim, kita bisa bekerja sama, tidak saling 
sikut menyikut. Jadi pencapaian itu memang benar-benar hasil dari kerja professional. 
Kemudian management by walking around, itu kalau di kebun ada estate manajer ya 
jangan tinggal di kantor. Dia harus masuk ke kebun.Harus kontrol ke masing-masing 
karyawan, ke bawahannya.Begitu juga dengan kita disini, disini sekalipun 

celana pendek.Kalau yang pake e cecellana panjajangng, apalagi yang pake celana jeans itu
bukan asisten.Justru itu mmaandor, yang notabene ggrar denya lebih rendah daripada
asisten kebun. Nah, ititululah salah satu cara kita mensossiaialisasikan budaya. Jadi kita
praktekin dan kitaa pperlihatkan kepepada mereka, ini lho seoranng g asisten thu seperti ini
Kenapa celana a ppendek? Karena kkaan kkitita obobjejek k opperasional di lappana gan, masuk masuk
ke kebun kkaan. Kalau papakeke celana a papanjnjanngg tidadak k bibisasa lincah, lebihh bbaik pake celana
pendek, tatapi kaos kakiinynya a paanjang.Begitu.Itullah h pepemamahahamman budaya kkebebun. 

A: MMmmm, karyryawawaan yang beberaradada di head office jojobb ded scnya appa a ajaja,a, Pak? 

T:T: Heaad d ofoffificece disininii adakah kebayakan department supporort ya. JaJadidi kkalo didi kebun
kkan dia a bubututuh puuppuk, butuh kendaraan, jadi kita yang mengadadakan didisisinini. Kemumudian
di kebebunun munnggkin ada hama seperti ini, pupuknya apa itu nantnti tim m agagror nomiminy
turuun,n, begituu. Jadi kita support untuk mereka yang di lapangan. MMisalnlnyaya,, di kebbun
buututuh h kkaryyawan asisten butuh segini, karyawan panen butuh segig ni, HRHRD yanng
nynyiaiapipin.Jaaddi kalo karyawan di head office untuk budaya perusahaan n sifaatntnyaya masiih
umumumum, ppada umumnya perusahaan.Hanya mereka lebih kita tekankkaan bbahahwwa kkitita
adalah department support, yang mensupport orang-orang yaang ada dd
lal pangann.Semangat memberi, semangat mengasih ilmu itu ada di HO kebbanyakanan. 

A: LLalu apakah ada perbedaan antara budaya organisasi yang ada di lapaangganan denngagan
budayaa oorganisasi yangng aadada ddii heheada  office? 

TT: Secara umum sih sama aja. Seperertiti sikikapap dan nilai-nilai ini kita tekankan jjuguga a d
HOHO. Kamu mencapai achievement haarurus dengan cara yang profesioanl, gaga ssikkut
sis kukutatan,n, ga saling menjatuhkan. Kemudian orang HO juga harus tau businineess s prrooces
didi kkebebunu . MaMakakanynyaa didiaa haharuruss tau cara bbererkekebubunn. MMananagagemement byby wwalalking
ararououndn .MeMelilihahatt kokondndisisi i kekebubunn sesepepertrti i apapa,a, aapapa yanangg didipeperlrlukukanan ddi i kekebbun.n. JJadadi nila
nilalai i yayangng ada disisinini,i, kikita ttekekanankakan jugaga ddii HHO. 

A: Tadi i kakann babappak menjelaskan teentn ang mmanagement by waalklkiningg aaround, apakah
bapak bisa menjabarkan poin-poin ddari budayya perusahaan? 

T: Achievement through professioonalism, kitta bekerja dalam mencapai target haru
secara professional. Secara professioi anl itu u ya kita ikutin standar atau SOP yang
berlaku di perusahaan kita, jangan ddi luar jjalur itu.Kemudian profesionalnya ya kit
bener-bener mempergunakan kedewwasaaaan kita berfikir, dan kedewasaan kita
bertingkah laku. Dalam arti ya kita bisaa kkerja tim, kita bisa bekerja sama, tidak saling
sikut menyikut Jadi pencapaian itu memang benar benar hasil dari kerja professional



professional manajer atau pimpinan, dia juga harus tau kerja atasan atau bawahannya, 
tapi dia harus juga tau business process di lokasi kebun.Jangan sampai nanti kebun 
teriak, “pak saya minta pupuk ini”, kita asal main beli saja.Padahal pupuk tersebut 
belum tentu tepat.Kemudian kalo Strive to Success with Integrity, dalam core values 
dan behavior ini, integritas itu nomer satu.Jadi dalam mencapai kesuksesan, kejujuran 
atau integritas menjadi kunci pertama yang harus kita pegang.Ya kita tidak menilai 
besaran atau nilai yang dia selewengkan, tetapi hati atau niat dia untuk jujur 
itulah.Ada mereka yang hanya korupsi atau memanipulasi mungkin tidak terlalu 
banyak.Kalo bicara PT ya hanya satu atau dua juta.Kalau ketauan atau terbukti salah 
ya kita keluarkan atau dia kita minta untuk mengundurkan diri.Karena integritas itu 
nomer satu.Di pola kepemimpinan kita pun disisni diletakkan di nomer satu. Ini kan 
ada sembilan pola, integritas menjadi landasan utama. Makanya di core values kita 
ini integritas disebut dua kali, yang satu di inisial S-nya Strive to success with 
integrity, yang satunya integrity for all actions. Synergized team, kita tu bukan 
superman disini.Kita adalah super team.Kita tekankan bahwa kita kerja bersama.Jadi, 
masing-masing orang memiliki kelebihan, namun bukan berarti orang itu menjadi 
superman, tapi kita menjadi super team.Integrity for all actions, artinya semua 
tindakan harus dilandasi dengan kejujuran.Growth for co-prosperity itu, jadi sudah 
tertuang juga di misinya perusahaan.Kita berkembang bersama-sama ya, untuk 
kemakmuran bersama. Jadi dalam arti perusahaan ini berkembang tidak hanya untuk 
dinikmati oleh owner saja, tetapi ada feedback-nya buat kita semua,kalo ke karyawan
mungkin dalam bentuk kesejahteraan, tunjangan-tunjangan. Atau mungkin dalam 
lingkungan sosialnya atau dalam lingkungan kebun kita akan mengadakan CSR atau 
bantuan bantuan ya, di lingkungan sekitar kebun. Jadi perusahaan ini berkembang 
tidak hanya karyawan saja, tetapi lingkungan sekitar juga turut merasakan 
dampaknya.Seperti itu.Adaptive to change, yaitu adaptasi terhadap perubahan. 
Seperti jam, kalo jam kan jarumnya bergerak terus ya, nah kita harus adaptive apalagi 
produk yang kita kelola adalah bukan barang mati. Tanaman kan barang hidup. 
Dalam arti mungkin besok tumbuhnya akan lain dengan yang kemarin. Kita harus 
bisa cermati semua perubahan-perubahan itu.Sama halnya di lingkungan 
pekerjaan.Jangan terlalu kaku dengan dirinya sendiri, sehingga tidak mau berubah 
dalam kondisi perusahaan.Apalagi perusahaan semakin berkembang.Passion for 
excellence, passion itu gairah atau semangat untuk mencapai kesuksesan ya.Jadi 
semua yang kita kerjakan ya penuh dengan semangat dan loyalitas, kemudian juga 
ikhlas.Ya biar bagaimanapun kita kalo bekerja ya harus ikhlas.

A: Lalu sebenernya konsep budaya perusahaan di PT Agro Mandiri Semesta sendiri 
seperti apa sih pak? 

T: Ya, konsepnya sebenernya kalo budaya perusahaan kan melihat dari visi dan misi, 
perusahaan itu mau dibawa kemana. Disini kan visi perusahaan menjadi salah satu 
perusahaan yang terkemuka dan pengelolaan yang terbaik dan memberi keuntungan 
yang tinggi. Kita ada namanya etika kerja atau code of conduct.Itulah perilaku-

teriak, “pak saya minta pupuk inini”i”, kkita asaall mam in beli saja.Padahal pupuk tersebu
belum tentu tepat.Kemudianan kkalo Strive to Success wiw th Integrity, dalam core value
dan behavior ini, integrgrititas itu nomer satu.Jadi dalam menencac pai kesuksesan, kejujuran
atau integritas meenjnjadi kunci peertr ama yang harus kita pegaangng.Ya kita tidak menila
besaran atau nniilai yang dia seellewewengn kakan,n, tettapa i hati atau niniat dia untuk juju
itulah.Ada mmereka yaangg hhanya kkororupupsii aattau u mememamanipulasi mungkgkin tidak terlalu
banyak.KKaalo bicara PT T yaya hhana ya satu atau dua jjututa.a.KaKalalau u ketauan atauu terbukti salah
ya kita a keluarkaan n atau ddia kita mimintntaa ununtutukk mem ngunduurkrkan ddiriri.Karena iintn egritas itu
nomemer satu.DDi i popolala kepemmimimpinan kita pun disisnii ddililetakkan n didi nnomo er satatu.u  Ini kan
addaa sembililanan ppolo a, intnteegritas menjadi landasan utama. MaMakanyya a didi ccore valalueu s kit
inini inteegrgrititasas disebebut dua kali, yang satu di inisial S-nya StS riveve tto o suuccesss with
integritityy, yyang g satunya integrity for all actions. Synergized tet am, kikitta tu bubukan
supermrmanan dissinini.Kita adalah super team.Kita tekankan bahwa kita kek rja bebersrsama.JaJadi
maasisingng-masising orang memiliki kelebihan, namun bukan berarti oorar ngg itutu mmenjaad
suupepermrman, , tapi kita menjadi super team.Integrity for all actions, artiinynya a semuu
tiindndaka an hharus dilandasi dengan kejujuran.Growth for co-prosperity itu, jjadidi suddaah
tertuang juga di misinya perusahaan.Kita berkembang bersama-samma yyaa, untntukuk
kemakmmuran bersama. Jadi dalam arti perusahaan ini berkembang tidakk hanya uuntutukk
ddinikmaati oleh owner saja, tetapi ada feedback-nya buat kita semua,kaloo ke karyryawwaan
muungn kinn dalam bentuk kesejahteraan, tunjangan-tunjangan. Atau muungkikinn dalalamm
lingkukungngan sosialnya ataauu dadalalam m lingkungan kebebunun kkitita a akan mengadaakakann CSR aataau
bab ntuan bantuan n yaya,, didi lliningkgkuungngann sekitarr kkebubun.n. JJadadii peperurusasahah an ini berkemmbabanng
titidad k hanya karyawan saja, tetapapi i liingngkkungan sekitar juga turut merarasasakkan
dadammpaknya.Seperti itu.Adaptive to chchange, yaitu adaptasi terhadap peperurubabahhan
SeSepep rtrtii jaj m, kalo jam kan jarumnya bergerak terus ya, nah kita harus adaaptptivivee apapaalag
prproodudukk yayang kkititaa kekelololala aadadalalahh bub kan baraangng mmatatii. TTananamamanan kkan bbararanangg hhidup
DaDalalam m artiti mmunungkgkinin bbesesokok ttumbubuhnhnyaya aakakan n lalaiin ddenengagan n yayangng kkememaariin. KiKitata haru
bisasa ccerermam ti sesemumua peperurubabahah n-peerurubabahan ititu.u SaSamama hhalalnynya didi llininggkungan
pekerjjaaaan.JJangan ttererlalalu kaku dengngan dirinnyya sendiri, sehihingnggag ttidid kak mmau berubah
dalam kondisi perusahaan.Apalagigi perusahahaan semakin berkembang.Passion fo
excellence, passion itu gairah ataau semangaat untuk mencapai kesuksesan ya.Jad
semua yang kita kerjakan ya penuuh dengan semangat dan loyalitas, kemudian juga
ikhlas.Ya biar bagaimanapun kita kkalo bekerjja ya harus ikhlas.

A: Lalu sebenernya konsep budaya pperusahahaan di PT Agro Mandiri Semesta sendir
seperti apa sih pak? 

T: Ya konsepnya sebenernya kalo budaya perusahaan kan melihat dari visi dan misi



perilaku yang harus dijaga atau harus dijalankan oleh setiap karyawan.Jadi dia ga 
boleh begini, ga boleh begitu.Itu secara teknisnya ya.Biasanya untuk karyawan baru 
atau karyawan yang baru bekerja selama 3 bulan, kita suruh baca dan pelajari itu.Kalo 
dia udah cocok semuanya, baru dia tanda tangan. Tanda tangannya nanti akan 
diserahkan ke kita. Itu bukti kalo yang bersangkutan sudah tau.Jadi kalo ada yang 
menyimpang, ya harus menerima konsekuensi.

A: Konsep organisasi menurut PT Agro Mandiri Semesta sendiri seperti apa, pak? 

T:ya, jadi gini. Ini kan perusahaan perkebunan kelapa sawit ya. Kita kan istilahnya 
padat karya, jadi ga setiap orang pegang satu job, mungkin ada beberapa orang 
megang berapa job.  Sehingga struktur organisasi kita tidak bisa dipungkiri memang 
relatif gemuk ya.Karena satu di HO sini masing-masing department support, mulai 
dari finance accounting, tax, purchashing, agronomi, HRD, sampai dengan sertifikasi 
atau ISO itu ada. Bicara di kebun, masing-masing kebun juga dia harus punya 
struktur organisasi.Karena satu kebun itu cukup luas sekitar 2000 hektar.Kebun 
tersebut diketuai oleh manajer kebun, nanti dibagi empat atau dibagi 5 kebun.Masing-
masing kebun diketuai oleh asisten kebun.Jadi kita struktur organisasi untuk di kebun 
atau di lokasi sifatnya lebih fungsional, ke masing-masing fungsinya.Suatu organisasi 
adalah rangkaian dari beberapa kelompok atau grup yang satu sama lain saling 
berkaitan dan dia ga bisa berdiri sendiri. Organisasi kita mempunyai satu tujuan, 
untuk mencapai tujuan tersebut, seluruh anggota organisasi harus satu dan padu untuk 
merealisasikan tujuan dari perusahaan ini.

A: Ada strategi sosialisasi yang lain ga, pak? 

T: strategi sosialisasi yang dilakukan di AMS itu secara komunal, sesuai dengan 
karakteristik orang Indonesia. Kan orang-orang kita kolektif, suka kumpul-kumpul 
tuh. Tapi buat make sure kalo apa yang kita sampaikan sudah diterima secara 
sempurna, ya kita ada pendekatan secara personal juga. 

A:Konsep sosialisasi budaya perusahaan di PT Agro Mandiri Semsesta seperti apa, 
pak? 

T: sosialisasi disini ya bagaimana cara kita mengkomunikasikan, mengenalkan, dan 
menginternalisasi budaya perusahaan yang kita punyai, sehingga budaya perusahaan 
itu bisa dikenal dan diimplementasikan dalam seluruh aktivitas pekerjaan di AMS 
sendiri.sosialisasi yang kita pakai adalah sistem komunikasi dua arah, maksudnya ya 
kita sosialisasikan budaya perusahaan kita kepada karyawan, lalu mereka menangkap 
isi pesan kita. Setelah kita sosialisasi, kita diskusi dengan mereka. Jadi kita bisa tahu, 
pemahaman kita ditangkap sama mereka benar atau tidak. Setiap seminggu sekali kita 
ada diskusi (weekly meeting) untuk tingkat kebun. Kalo dulu tidak ada seperti itu, 
sehingga pekerjaan itu tidak terencana.Kalau ada weekly meeting pekerjaan dia akan 
terukur dan terencana.Jadi di AMS ini kita punya konsep sendiri.Kita rancang dalam 

atau karyawan yang baru bekerjja a seselalama 33 bbululanan,, kita suruh baca dan pelajari itu.Kalo
dia udah cocok semuanynyaa, baru dia tanda tanganan. Tanda tangannya nanti akan
diserahkan ke kita. Ittu u bbukti kalo yang bersangkutan ssududah tau.Jadi kalo ada yang
menyimpang, ya hhararus menerima a konsekuensi.

A: Konsep ororganisasi menurut PT T AgAgroro MManandidirii SSememesta sendiri sepeperti apa, pak? 

T:ya, jaaddi gini. Ini kann ppeerusu ahaan perkebunan kellapapa a sawit yay . Kita kkan istilahnya
padat t karya, jjadadi i ga setiap p ororanang pegang satatuu jojob, mungkkinin aada bebererapa orang
meeggang berapapa a jojobb.  Seehihingga struktur organisasi kitaa ttidi ak bbiisa a didipupungkirii memang
reellatif geg mumuk k ya.KaKarrena satu di HO sini masing-masing ddepepartmtmenent t susupport,t, mula
ddari finnanancece accouounting, tax, purchashing, agronomi, HRD, sammpai ddenengagann sertififikas
atau IISOSO itu aada. Bicara di kebun, masing-masing kebun juguga dia a haharur s puunya
struuktktur orggaanisasi.Karena satu kebun itu cukup luas sekitar 22000 0 hehektktar.Kebbun
tersrsebebutu  dikketuai oleh manajer kebun, nanti dibagi empat atau dibagi 55 kebbunun.M.Masinngg
mamasisinng kebebun diketuai oleh asisten kebun.Jadi kita struktur organisasii untukuk ddi i kebuun
atatauau di lookkasi sifatnya lebih fungsional, ke masing-masing fungsinya.Suuatu oorgrgaanissasas
adalah rrangkaian dari beberapa kelompok atau grup yang satu samma lain saalilingn
beb rkaitann dan dia ga bisa berdiri sendiri. Organisasi kita mempunyaii satu tuujuanan
unntuk mmencapai tujuan tersebut, seluruh anggota organisasi harus satu daan padudu unttuuk
merereala issasikan tujuan dari perusahaan ini.

A:A  Ada strategi sososisialalisisasasii yayangng llaiain gag , pak?k? 

TT: strategi sosialisasi yang dilakukan ddi AMS itu secara komunal, sesuaiai ddenenggan
kakarar ktktere istik orang Indonesia. Kan orang-orang kita kolektif, suka kummpupul-l-kukummpu
tuuh.h. TTapapi bubuatat mmakakee susurere kkalaloo apa yang kkititaa sasampmpaiaikakann susudadahh dditeeririmama ssecara
sesempmpuru nana, yaya kkititaa adadaa pependndekekatatanan ssececarara pepersrsononalal jjuguga.a  

A:KoKonsn epep ssososiaialilissasii bbududaya peruusas haan di PTPT Agro MaMandndiririi SeSemsmsesestata sseeperti apa
pak? 

T: sosialisasi disini ya bagaimanaa cara kita mmengkomunikasikan, mengenalkan, dan
menginternalisasi budaya perusahaaan yang kkiita punyai, sehingga budaya perusahaan
itu bisa dikenal dan diimplementasasikan dallam seluruh aktivitas pekerjaan di AMS
sendiri.sosialisasi yang kita pakai addalah sisistem komunikasi dua arah, maksudnya ya
kita sosialisasikan budaya perusahaan n kitaa kepada karyawan, lalu mereka menangkap
isi pesan kita. Setelah kita sosialisasi, kkitata diskusi dengan mereka. Jadi kita bisa tahu
pemahaman kita ditangkap sama mereka benar atau tidak Setiap seminggu sekali kit



waktu setahun untuk mensosialisasikan budaya perusahaan yang ada di AMS.Jadi 
seluruh karyawan bisa tau tentang budaya perusahaannya kita. 

A:Lalu selain weekly meeting ada apa lagi pak? 

T:Kalo di HO ada monthly meeting dan quartal meeting. Kalo monthly meeting 
biasanya untuk head department.Jadi dia memaparkan semua rencana kerja, 
memaparkan semua progress pekerjaannya dan hambatan-hambatan atau kendala-
kendala yang terjadi. 

A:Kalo yang quartal meeting seperti apa pak? 

T:Quartal meeting biasanya kita panggil pimpinan-pimpinan kebun ke Jakarta, untuk 
menyampaikan hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang ada di kebun. Dalam 
pola kepemimpinan ada poin komunikasi yang efektif.Ini menjadi satu budaya yang 
benar-benar diterapkan ke kita. Komunikasi yang efektif tu ya yang memberikan 
pesan sama yang menerima pesan harus bener-bener sama. Dipastikan informasi 
berjalan dengan baik ya, dalam arti pesan diterima dengan baik.Kita kumpulkan 
pimpinan kebun untuk memaparkan visi dan misi perusahaan, behavior, core values 
dan pola kepemimpinan dari manajemen kita.Kita kumpulkan estate manajer, lalu 
nanti estate manajer mensosialisasikan kepada bawahannya. Kemudian dari beberapa 
asisten , nanti kita panggil. Lalu kita training.dari pihak manajemen dan HRD, kita 
memastikan informasi tersebut sampai ke bawah atau tidak. Jadi kita tidak hanya 
sosialisasi sama pimpinan kebun, lalu selesai. Tapi dimonitoring oleh bagian HRD 
dari bagian People and Organization Development.Dari bagian HRD kita jadwalkan 
setiap minggu keliling ke kebun yang dimiliki oleh AMS untuk mengumpulkan 
asisten.Pada saat di kebun, kita sambil makan malam, ngobrol-ngobrol santai gitu. 

A: Dalam memilih orang-orang kunci prosesnya gimana pak? 

T:20 orang kita pilih. Karena sistem kita ga satu arah, sosialisasi yang kita lakukan itu 
2 arah.yaa, orang yang kita pilih jadi duta core values adalah memang karyawan yang 
kita nilai memiliki kriteria yang kita butuhkan, salah satunya yaa dia harus mengerti 
benar esensi dari budaya perusahaan itu sendiri, dan karyawan tersebut juga harus 
mengerti benar mengenai seluk beluk yang ada di AMS. dalam proses penyemaian 
budaya perusahaan, kita akan membentuk sistem sel yang masing-masing sel terdiri 
dari 20 orang. Diharapkan nantinya sel-sel ini dapat menyebar ke setiap penjuru 
perusahaan dan dapat berkembang sendiri di area mereka.

A:Yang dimaksud sosialisasi dua arah itu seperti apa pak? 

T:Kita sosialisasi lalu mereka menangkap, kita diskusi dengan mereka. Jadi 
pemahaman kita ditangkap oleh dia itu benar atau tidak. 

A:Lalu 20 orang ini siapa yang memilih pak? 

A:Lalu selain weekly meetingng ada apa lagi pak? 

T:Kalo di HO ada mmonthly meeting dan quartal meetiingng. Kalo monthly meeting
biasanya untuk hhead departmement.Jadi dia memaparkan sseme ua rencana kerja
memaparkan ssemua progress peekkerjrjaaaannnnyaya ddann hhambatan-hambmbata an atau kendala
kendala yayanng terjadi.

A:Kalolo yang quuarartat l meeting sepepertrtii apapaa papak?k? 

T:QQuartal memeete ining biasasanya kita panggil pimpinan-pimpipinan n kebubun n kek  Jakartata, untuk
mmenyammpapaikikaan hamambatan-hambatan atau kendala-kendala yaangn  adada ddi i kek bub n. DDalam
pola kkepepememimpipinnan ada poin komunikasi yang efektif.Ini menjajadi ssatatu u bbudaya yyang
benaar-r-bebennar diditerapkan ke kita. Komunikasi yang efektif tu ya a yangng mmeemberiikak n
pesaann sas maa yang menerima pesan harus bener-bener sama. Dippasa tikakan ininfof rmaas
beerjrjalalaan ddeengan baik ya, dalam arti pesan diterima dengan baik.KiK ta kkumumpup lkaan
ppimimppinan n kebun untuk memaparkan visi dan misi perusahaan, behavioior, ccorore e valuee
dan polaa kepemimpinan dari manajemen kita.Kita kumpulkan estate mananajjer, llalaluu
nanti esttate manajer mensosialisasikan kepada bawahannya. Kemudian dari bebeeraappa
aasisten ,, nanti kita panggil. Lalu kita training.dari pihak manajemen daan HRDD, kkitt
meemam stiikan informasi tersebut sampai ke bawah atau tidak. Jadi kitaa tidaakk hanyny
sosialalisisaasi sama pimpinan kekebubun, lalu selesai. Tapapii did monitoring oleh h babagian HHRDR
dad ri bagian Peopplele aandnd OOrgrgananizatioion n Develolopment.t.DaDariri bbagagiaian n HRD kita jadwawalklkaan
sesetiap minggu keliling ke kebun yayangn ddimimiliki oleh AMS untuk mengumpmpululkkan
aasisisten.Pada saat di kebun, kita sambil mamakan malam, ngobrol-ngobrol santai i gigitutu. 

A:A: DDala amm mmememilih oraangng-oorarangng kunci prosesnyay ggimimananaa papak? 

T:T:2020 oorar ng kita ipilih.h. KKarareena sistemm kkititaa gaga ssatu arah, sososisialalisasii yang kita a lalakukukan itu
2 arrahah.yyaaaa,, ororanang g yayangg kkitita pilih h jajadi dututa coree vvalues adadala ahah mmememanangg kakaryryawawan yang
kita nillaiai mmeme ililikikii kkriteria yang kiitata butuhkakan, salah satunyaa yyaaaa ddiaia hhaarus mengert
benar esensi dari budaya perusahaaan itu sendn iri, dan karyawan tersebut juga haru
mengerti benar mengenai seluk beeluk yang aada di AMS. dalam proses penyemaian
budaya perusahaan, kita akan memmbentuk sisstem sel yang masing-masing sel terdir
dari 20 orang. Diharapkan nantinyya sel-sell ini dapat menyebar ke setiap penjuru
perusahaan dan dapat berkembang seendiri didi area mereka.

A:Yang dimaksud sosialisasi dua arah iituu seperti apa pak? 



T:20orang tersebut dipilih oleh manajer. Dari bagian HRD kita setiap minggu keliling 
ke kebun untuk mengumpulkan asisten, kita sambil makan malam, ngobrol-ngobrol 
santai gitu.Kita paparkan apa yang menjadi strategi perusahaan dan tujuan 
perusahaan. Manajer dipanggil, harapannya sepulang dari training nanti akan 
disebarkan ke bawahan. Nah, HRD itulah yang memastikan, informasinya sampai 
atau tidak ke asisten kebun. Jadi dari HRD kita keliling ke masing-masing kebun, kita 
kumpulin asisten, tapi ga formal, santai aja, sambil makan malam atau sambil 
badminton atau tenis di lapangan, ngobrol-ngobrol kita gali disitu. Sampai ga 
infrmasinya dari estate manajer.Mungkin aja pesannya sampai, tapi bias.Jadi kita
memastikan.Kalo informasinya bener ya oke, tapi kalo ada yang kurang bener atau 
kurang pas ya kita lurusin. Ini lho yang bener 

A:Lalu trainingnya dalam bentuk apa pak? 

T:Jadi tahap awal, ada training change. Kenapa kita adakan training change, karena 
kita berubah, dulu ams sendiri, ganda sendiri, sekarang kita bergabung. Ini kan 
perubahan. Kita mau melakukan perubahan, lalu kita mau menyamakan mindset
kita.Mungkin mindsetnya karyawan eks Ganda berbeda dengan mindsetnya ams.Kita 
seragamkan.Kemudian kita kumpulkan semua level manajer untuk training leadership 
atau training kepemimpinan ya. Kemudian untuk tingkat asisten kita adakan training 
supervisi, coaching and counselling, dan kita ada juga training untuk karyawan-
karyawan baru ya.Untuk setiap karyawan baru, kita harus jelaskan, siapa sih ams, apa 
sih visi dan misi perusahaan. perusahaan mau bagaimana, perusahaan mau dibawa 
kemana. Kita jelaskan kepada karyawan-karyawan baru. 

A:Dalam training tersebut isi pesannya apa aja pak? 

T:Dalam contoh kasus, kita ini tim yang bersinergi. lebih menggali nilai nilai, 
supervisi lebih bagaimana asiten dapat mempunyai kemampuan yang standar, asiten 
dapat memberikan pengetahuan atau mengajarkan kepada bawahannya. Di supervisi 
adalah kuncinya, karena.Dan kita ambil key person dari masing-masing kebun untuk 
kita jelaskan.Tapi di satu sisi, kita paralel untuk memastikan informasi tersebut 
sampai ke bawah atau tidak.Jadi tidak hanya kita sosialisasi sama pimpinan kebun,
lalu selesai, tapi dimonitoring oleh bagian HRD dari bagian HRD people and 
organization development, laluada trainingjuga dari bagian HRD people and 
organization development. 

A:Definisi sosialisasi menurut PT AMS apa pak? 

T:Sosialisasi kan pengenalan, jadi bagaimana caranya manajemen mengenalkan 
perusahaan itu mau seperti apa, perusahaan itu mau kemana jalannya, perusahaan itu 
mau apa targetnya. Karena target itu kan harus dicanangkan di awal. Harus 
ditancapkan di awal dulu.Kemudian sosialisasi itu tujuannya adalah bagaimana 
caranya karyawan bisa sejalan dan selaras dengan ada yang diiinginkan oleh 

santai gitu.Kita paparkan appa a yyang menenjajadid  strategi perusahaan dan tujuan
perusahaan. Manajer dipapannggil, harapannya sepupulal ng dari training nanti akan
disebarkan ke bawahaann. Nah, HRD itulah yang memaaststikan, informasinya sampa
atau tidak ke asisteenn kebun. Jadi dad ri HRD kita keliling ke mamasis ng-masing kebun, kit
kumpulin asiststeen, tapi ga formmaal, sasanttaiai aajaj , sas mbil makan mmalam atau sambi
badminton aatau teniss ddi i lal pangganan,, ngngobobroroll-ngngobobrorol kita gali didisitu. Sampai g
infrmasinynya dari estatatee mamannajer.MuM ngkin ajja pepesasannnnyaya sampai, tapii bias.Jadi kit
memaaststikan.Kalloo informmasinya benenerer yyaa okoke,e, tapi kalolo ada yyanangg kurangng bener atau
kuraanng pas yya a kikitaa lurusin.. InInii lho yang bener 

AA:Laluu traainininingnyaa ddalam bentuk apa pak? 

T:Jadidi ttahahap aawwal, ada training change. Kenapa kita adakan trainining chchanngeg , kaarren
kita a bberubah,h, dulu ams sendiri, ganda sendiri, sekarang kita bebergabbunung.g. Ini kkan
peerurubabahhan.. Kita mau melakukan perubahan, lalu kita mau menyayamakakann mindsse
kikitata.MMungkgkin mindsetnya karyawan eks Ganda berbeda dengan minddssetnyaya aams.Kitta
seseraragag mkkan.Kemudian kita kumpulkan semua level manajer untuk trainning lleaeaded rsshihipp
atau trainning kepemimpinan ya. Kemudian untuk tingkat asisten kita addakan traiininingn
sus pervissi, coaching and counselling, dan kita ada juga training untuuk karyyaawanan
kakaryawaan baru ya.Untuk setiap karyawan baru, kita harus jelaskan, siapaa sih aamms, apap
sih viv si dan misi perusahaan. perusahaan mau bagaimana, perusahaann mmauau dibbawawa
kemanaa. Kita jelaskakann kekepadda kkararyayawan-karyyawawan bbaru. 

AA:Dalam training tersebut isi pesannyaya apapa aja pak? 

T:T:DaDalalam contoh kasus, kita ini tim yang bersinergi. lebih menggali i nnilalai nnilai
suupepervrvisisi llebibihh babagagaimimananaa asasititenen ddapat mempupunynyaiai kkememamampupuanan yyanang sttanandadar,r, aasiten
dadapapat t meembmbererikikanan ppenengegetatahuhuanan aatatauu memengngajajararkakann kekepapadada bbawawahahanannynyaa. DDii susuppervis
addalalahah kkununcinya,a, kkararenena.DaDann kikitata ambmbilil kkeey perersosonn dadari mmasasining-g masingng kkebebuun untuk
kita jjelelaskakann.TaTapipi ddii satu sisi, kkitita paraleell untuk memamasts ikkann iinfnformamasi tersebu
sampai ke bbawah atau tidak.Jadi tiddak hanynya kita sosialisasi sama pimpinan kebun
lalu selesai, tapi dimonitoring oolleh bagiann HRD dari bagian HRD people and
organization development, laluaadad  traininggjuga dari bagian HRD people and
organization development. 

A:Definisi sosialisasi menurut PT AMMS apaa pak? 

T:Sosialisasi kan pengenalan, jadi bbagagaimana caranya manajemen mengenalkan
perusahaan itu mau seperti apa perusahah an itu mau kemana jalannya perusahaan itu



perusahaan. Jadi harapannya dari sosialisasi itu adalah keinginan perusahaan sama 
dengan keinginan karyawan. Disatu sisi perusahaan ingin mencari profit yang tinggi, 
disisi lain karyawan bekerja disini untuk mendapatkan kesejahteraan. Sosialisasi 
untuk menyebarkan budaya-budaya perusahaan. 

A:Apa saja media yang dipakai? 

T: Jadi membiasakan karyawan sebelum bekerja dia membaca core values,kalo orang 
yang masuk kan pasti lewat sini, itu setiap hari lho. Minimal kita masukkan core 
values yang kita punyai ke mindsetnya dia.Kalo ini di kantor ya, core valuesnya kita 
taruh di depan pintu. Kalo di kebun, setiap kebun kita buatkan seperti itu juga, tapi di
papan ya. Jadi masing-masing kebun ada papan slogan. Jadi core values harus
diterapkan berulang-ulang. Jadi di setiap sudut selalu diingatkan, mau kerja curang, 
ya dia ga bisa, harus professional.Karena budaya perusahaan tidak hanya cukup 
hanya sosialisasi saja, tapi kita juga harus memastikan, apakah informasi tersebut 
sampai atau tidak kepada karyawan.

A:Selain buku saku dan agenda ada media lain ga pak? 

T:Kalender, majalah, brosur, pamphlet, buku saku, agenda. 

A:Ada target yang harus dicapai atau tidak dalam proses sosialisasi budaya 
perusahaan? 

T:Kita ada evaluasi tahunan. Evaluasi tahunan itu ada dua kategori, kualitatif dan 
kuantitatif. Nah, dari hasil evaluasi itulah kita akan lihat, dia kelemahannya dimana. 
Setelah kita analisa, dia kurangnya di bagian tertentu, orang yang bersangkutan akan 
kita ikut kan pelatihan atau training. Lebih ke situ.Yang mengevaluasi karyawan yang 
bersangkutan adalah dua atasan di atasannya.Jadi yang menilai adalah atasannya 
langsung dan atasan yang paling tinggi. 

A:Lalu dalam mensosialisasikan budaya perusahaan, hambatan apa saja yang 
dialami? 

T:Ya, kendalanya kan sebenarnya kita sosialisasi budaya perusahaan dari yang tidak 
ada menjadi ada. Terus kaitannya adalah pada saat pelatihan atau training pertama 
kita adalah change. Orang-orang kan reaksinya berbeda ya dalam menyikapi suatu 
perubahan. Ada orang yang cari aman, ada orang yang menolak perubahan, terus dia 
keluar, kan orangvrespnnya beda-beda. Ada orang yang enjoy terhadap perubahan itu, 
lalu dia menikmati perubahan itu. Dari hasil sosialisasi itu nampak orang yang sudah 
nyaman di zonanya dia, sehingga dia ga mau tau dengan perubahan.Mana orang yang 
semangat menghadapi perubahan, mana rang yang takut menghaapi perubahan. Itu 
kita melihat dari cara atau sikap kerjanya, tindak tanduknya setelah kita perkenalkan 
dengan budaya perusahaan. yang kedua adalah mereka belum terbiasa, jadi canggung. 

disisi lain karyawan bekerja ddisisininii untukk memendapatkan kesejahteraan. Sosialisas
untuk menyebarkan budayaya b-budaya perusahaan. 

A:Apa saja media yyaang dipakai? 

T: Jadi membbiaiasakan karyawan seebele umum bbekekererjaa ddiaia membaca corree values,kalo orang
yang masukuk kan pastiti llewewaat sini,i, iitutu sete iaapp hahariri llhoho.. MiM nimal kitaa masukkan core
values yyaang kita ppunyaai i keke mmindsetnya dia.Kalo inii ddi i kakantor yya, core vavaluesnya kita
taruh ddi depan ppinintut . Kalo di kekebubun, setiap kkebebunun kik ta buatkann ssepeperti itu jjugu a, tapi d
papapan ya. JaJadidi mmasingg--mmasing kebun ada papan slslogogan. JJadidi coc re valueues haru
diditterapkpkann bbererulu angg--ulang. Jadi di setiap sudut selalu diingngata kan,n mmauau kkerja ccurang
ya diaa gaga bbisa, hharus professional.Karena budaya perusahaaaan tidadak k hahannya ccukup
hanya a sososiialissaasi saja, tapi kita juga harus memastikan, apakah h infoorrmasasi tersebe u
sampmpaia  atau titidak kepada karyawan.

A::SeSelalain bbuku saku dan agenda ada media lain ga pak? 

T:KaKalendder, majalah, brosur, pamphlet, buku saku, agenda.

A:A Ada target yang harus dicapai atau tidak dalam proses sosiallisasi bubudaayya
peerur sahaaan? 

T:Kita aadad  evaluasi tatahuhunan. EEvavaluasi tahunanann ititu adadaa dudua kategori, kukualitatiff ddaan
kuk antitatif. Nah, dda iri hhasilil evaluluasasi i ititulah kkititaa akakan llihih tat, didia kkelemahannya dimimanana
SeSetelah kita analisa, dia kurangnya dii bbagagiian tertentu, orang yang bersangkutatann akakan
kikitaa iikut kan pelatihan atau training. Lebbih ke situ.Yang mengevaluasi karyayawawan yyang
bebersrsana gkgkututan adalah dua atasan di atasannya.Jadi yang menilai adadalalahah aatatasasannny
lalangngsusungng ddanan aatatasasann yayangng ppalalining g titingnggig . 

A:LaLalulu ddala am mmenenssosiialalisisasikikanan bududayaya peperurusahahaanan, hahambmbatatan aapapa ssajaja yang
dialammi?i? 

T:Ya, kendalanya kan sebenarnya kita sosialilisasi budaya perusahaan dari yang tidak
ada menjadi ada. Terus kaitannyaa adalah padda saat pelatihan atau training pertama
kita adalah change. Orang-orang kkan reaksiinnya berbeda ya dalam menyikapi suatu
perubahan. Ada orang yang cari amaman, ada oorang yang menolak perubahan, terus di
keluar, kan orangvrespnnya beda-bedada. Addaa orang yang enjoy terhadap perubahan itu
lalu dia menikmati perubahan itu. Dariri haasil sosialisasi itu nampak orang yang sudah
nyaman di zonanya dia, sehingga dia gaa mau tau dengan perubahan.Mana orang yang



A:Kalo di ams sendiri ada meeting apa saja selain weekly meeting, monthly meeting 
dan quartal meeting? 

T:Biasanya di awal tahun ada kick off meeting 

A:Nah, kick off meeting itu apa pak? 

T:Biasanya manajemen memaparkan apa yang menjadi target perusahaan di tahun itu. 
Terus apa komitmen dari manajemen untuk mencapai target tersebut. Kemudian apa 
yang dibutuhkan manajemen terhadap karyawan untuk mencapai target. Kemudian 
yang berikutnya, apa yang dibutuhkan karyawan untuk mencapai target tersebut. Nah, 
kembali lagi perusahaan tidak hanya melihat dari satu sisi saja, tapi perusahaan harus 
tahu apa yang diinginkan karyawan, sehingga tujuannya ya sama-sama tercapai. 

A:Apakah ada penghargaan yang diberikan kepada karyawan jika ia dapat 
menjalankan budaya perusahaan? 

T:Kalo penghargaan berupa sertifikat, kita sudah ada.Biasanya kalo sudah kita kasih 
pelatihan, lalu setiap quarter meeting secara acak dia disuruh presentasi.Dia 
presentasi tentang nilai-nilai inti perusahaan.Nanti setelah presentasi dan dirasa 
cukup, kita kasih reward berupa sertifikat.Yang menerangkan bahwa dia memahami 
nilai-nilai inti perusahaan dan sudah diterapkan di kebunnya.Tapi kalo secara umum 
ya biasanya kita kasih bonus. 

A:Budaya perusahaan terpengaruh dari budaya lokal apa enggak pak? 

T:Ya, jadi kalo namanya budaya perusahaan kan identitas perusahaan, dimanapun dia 
berada ya dia harus bisa memperihatkan hal itu. 

Nama Informan  : Ibu Indira 

Jabatan   : HRD 

Tanggal Wawancara  : 8-10 November 2013 

A: Kalo di PT AMS ada strategi untuk mensosialisasikan budaya perusahaan atau 
enggak, bu? 

I: Eeeemm ada, itu yang kita sedang tanamkan dari awal ya. Itu yang disebut dengan 
core values dan behavior. Dimana disitu mencakup visi dan misi perusahaan. Nah, 
untuk semua lapisan karyawan itu harus bisa mengetahui dan mengerti apa yang 
dimaksud dengan core values dan behavior yang kami miliki. Seperti yang mbak 
Arum lihat, itu kan di pintu ada AMS SIGAP. Nah, kebetulan saya yang memang dari 
awal keliling dari kebun ke kebun, daerah ke daerah sebagai duta core values. Jadi, 
nanti di setiap tempat dimana saya sudah pernah mengajarkan hal itu, nanti dikasih x-

T:Biasanya di awal tahun adada kkick off meeting

A:Nah, kick off meetetining itu apa pak? 

T:Biasanya mananajemen memaparrkkan n apapa a yayangng mmene jadi target perurusahaan di tahun itu
Terus apa kokomitmen ddarrii mam najememen n ununtutuk k memencncapapaia target tersebbutut. Kemudian apa
yang dibbuutuhkan manaajejememen n terhadap karyawan n ununtutukk mmencapai targeget. Kemudian
yang bberikutnya,a, aapap  yang dibututuhkhkanan kkararyayawawan n untuk mencappaii target teersr ebut. Nah
kembmbali lagii ppererususaahaan titidadak hanya melihat dari sattu u sis si sajaa, ttapapi i perusahahaan haru
taahhu apa yyanang g didiiinginknkan karyawan, sehingga tujuannya yaa ssama-a-sas mama tercapaai.i  

A:Apakakahah adaa penghargaan yang diberikan kepada karyayawan n jijikaka ia ddapa
menjjalalanankan bubudaya perusahaan? 

T:KaKalolo pennghargaan berupa sertifikat, kita sudah ada.Biasanya kalo sus daah h kikitaa kassihi
pepelalatitihhan,, lalu setiap quarter meeting secara acak dia disuruh preesesentntasi.Diia
prpreseseentassi tentang nilai-nilai inti perusahaan.Nanti setelah presentaasi dadan n dirarasa
cukup, kkita kasih reward berupa sertifikat.Yang menerangkan bahwa ddia memahhamm
nin lai-nilalai inti perusahaan dan sudah diterapkan di kebunnya.Tapi kalo secara uumumum
yaa biasaanya kita kasih bonus. 

A:Budadayya perusahaan n teterprpengaruruh h dari budayya a lolokkall appaa enenggggak pak? 

TT:Ya, jadi kalo namanya budaya perususaha aaaann kan identitas perusahaan, dimanapupunn ddi
bberarada ya dia harus bisa memperihatkann hhal itu.

NaNamama IInfforormamann :: IIbubu IIndndirira a

Jaababatatan n   :: HHRD 

Tanggaall WaW wancncararaa  : 8-10 Novemmber 20133

A: Kalo di PT AMS ada strategii untuk mennsosialisasikan budaya perusahaan atau
enggak, bu?

I: Eeeemm ada, itu yang kita sedangg tanamkkan dari awal ya. Itu yang disebut dengan
core values dan behavior. Dimana ddisitu mmencakup visi dan misi perusahaan. Nah
untuk semua lapisan karyawan itu hhara usus bisa mengetahui dan mengerti apa yang
dimaksud dengan core values dan behahavior yang kami miliki. Seperti yang mbak



banner atau spanduk-spanduk mengenai AMS itu apa, SIGAP itu apa seperti itu an 
mereka harus hafal. Boleh dibilang itu pancasilanya AMS.Hehehhehe. 

A: Mmm, jadi pancasilanya AMS. Jadi media sosialisasinya pake banner, spanduk, 
gitu ya ibu? 

I: Hmm mmm. Supaya mereka setiap pagi ke kebun bisa lihat itu.Makanya kita di HO 
juga tempel itu di pintu.di AMS, kita akan membiasakan karyawan sebelum bekerja 
dia membaca core values yang ada di depan pintu. Kalo orang yang masuk kan pasti 
lewat sini dan tidak ada akses lain. Itu setiap hari lho. Minimal kita masukkan core 
values yang kita punyai ke mindsetnya para karyawan.A: Iya, supaya sebelum masuk 
kantor mereka dapat melihat core values perusahaan ya, bu. 

I: Iya, seperti itu.  

A: Jadi, terus selalu diingatkan gitu ya bu? 

I: Iya, betul.Kalo di head office kan pintu masuk kita akan ada screendoor core 
values-nya, nah kalo di kebun, setiap kebun kita buatkan seperti itu juga, tapi di 
papan ya. Jadi masing-masing kebun ada papan core values-nya juga. Ya kayak 
papan selamat datang gitu lah.

A: Lalu selain pakai banner, spanduk dan di pintu ada strategi yang lain ga, bu? 

I: Ada. Jadi dalam pelatihan core values yang saya sampaikan itu, saya sangat 
mengingatkan untuk pimpinan kebun, setiap pagi pada saat apel untuk 
mengumandangkan yel. Atau pada saat meeting disounding “AMS itu apa?, A-nya 
apa, M-nya apa, S-nya apa?”dalam program training for trainer, isi pesan yang akan 
disampaikan kepada para peserta training sifatnya lebih mendalam. Jadi kita akan 
mengupas seluruh budaya perusahaan yang dimiliki dan dijadikan pedoman oleh 
perusahaan kita. 

A: Itu biasa dilakukan pada saat apa bu? 

I: Pada saat meeting, pada saat pertemuan sosialisasi.kalo di AMS, kita akan 
mensosialisasikan budaya perusahaan yang kita miliki lewat rapat rutin yang kita 
selenggarakan. Yaa kita pilih rapat rutin karena rapat adalah kegiatan yang 
melibatkan seluruh karyawan yang bekerja disini, dari level atas sampai level bawah. 
dalam rancangan program kick off meeting, pihak manajemen akan memaparkan apa 
yang menjadi target perusahaan di tahun itu. Terus apa komitmen dari manajemen 
untuk mencapai target tersebut. Kemudian apa yang dibutuhkan manajemen terhadap 
karyawan untuk mencapai target. Kemudian juga akan diadakan sosialisasi dan 
pemantapan budaya perusahaan di AMS.dalam rapat rutin yang dilakukan di AMS, 
kita akan menggunakan strategi sosialisasi komunal secara umum, karena disini kan 
melibatkan seluruh karyawan dalam rapat rutin yang kita selenggarakan. 

A: Mmm, jadi pancasilanyya a AMAMS. Jadi media soosisialisasinya pake banner, spanduk
gitu ya ibu? 

I: Hmm mmm. SuSupaya mereka seetit ap pagi ke kebun bisa lihat ititu.u Makanya kita di HO
juga tempel itituu di pintu.di AMS, kitita a akakanan mmemembibiasa akan karyawawan sebelum bekerj
dia membacaca core vallueues s yayang adada ddi i dedepapann pip ntntu.u. KKalaloo oro ang yang mmasuk kan past
lewat siinni dan tidak adada aakskses lain. Itu setiap hari llhoho. MiM nimal kita mmasa ukkan core
valueses yang kitaa ppunu yai ke mminindsds tetnya para kkararyayawaw n.A: Iya,, susupap ya sebelelum masuk
kantntor merekeka a dadapap t meelilihhat core values perusahaan ya,a bbu. 

II: Iya, sesepepertrtii itu.  

A: Jaadidi, tterus  sselalu diingatkan gitu ya bu?

I: IIyaya,, betutul.Kalo di head office kan pintu masuk kita akan ada scs reenendodooror corre
vavaluluees-nyaya, nah kalo di kebun, setiap kebun kita buatkan seperti ittu juguga,a, tapi dd
papapaan yaa. Jadi masing-masing kebun ada papan core values-nya juuga. YYaa kayayakk
papan seelamat datang gitu lah.

A:A: Lalu selain pakai banner, spanduk dan di pintu ada strategi yang lain gga, bu?u? 

I: Adada.. Jadi dalam ppelelatatihihanan ccore values yyanangg sasayaya sampaikan ituu, , ssaya sanangga
mem ngingatkan uuntntukuk ppimimpipinanan n kek bun,, setetiaiapp papagigi ppadada a saat apel ununtutuk
mmengumandangkan yel. Atau pada ssaaaat memeeting disounding “AMS itu apa?, , AA-n-ny
apapa,a, M-nya apa, S-nya apa?”dalam progogram training for trainer, isi pesan yayangng aakkan
did sasampmpaia kan kepada para peserta training sifatnya lebih mendalam. JaJadidi kkiitaa aakan
memengngupupasas s leluruhuh bb dudayya peperurusasahah an yang g didimimililikiki ddan ddijijadadikikan ppededomomanan oleh
peperurusasahaan kkititaa. 

A: Ituu bbiai sasa ddililakakukanan pada saat apapa bu? 

I: Pada saat meeting, pada saat t pertemuaan sosialisasi.kalo di AMS, kita akan
mensosialisasikan budaya perusahhaan yang kita miliki lewat rapat rutin yang kita
selenggarakan. Yaa kita pilih rrapat rutinn karena rapat adalah kegiatan yang
melibatkan seluruh karyawan yang bbekerja ddisini, dari level atas sampai level bawah
dalam rancangan program kick off mmeetingg, pihak manajemen akan memaparkan ap
yang menjadi target perusahaan di taahuh n n itu. Terus apa komitmen dari manajemen
untuk mencapai target tersebut. Kemudidiaan apa yang dibutuhkan manajemen terhadap
k t k i t t K di j k di d k i li i d



A: Kegiatan yangdipakai untuk mensosialisasikan budaya perusahaan apa saja bu? 

I: Mmmm, sejauh ini kita mengadakan family days. Biasanya pimpinan HO akan 
terjun ke lapangan. Olah raga bersama dengan keluarga karyawan. Nah, pada saat itu 
biasanya lebih santai kan. Sambil berkelakar, tapi kita tetap menanamkan apa yang 
ingin diimplementasikan dalam AMS SIGAP. Karena kadang-kadang kalau seperti 
nilai-nilai inti organisasi dan budaya perusahaan yang selama ini kita kenal dengan 
AMS SIGAP, kalo penyampaiannya terlalu kaku dan monoton dalam konteks 
meeting dan training seperti itu, orang akan jenuh dan bahkan mungkin tidak akan 
mau menghafal. Tapi jika dibawakan dalam bentuk permaian atau dibawakan dalam 
suasana yang santai, seperti misalnya family day di lapangan, tanpa mereka sadari, 
kita masukin nilai-nilai inti yangingin diimplementasikan, biasanya lebih mudah 
untuk mereka bisa memahami dan menyerap itu. 

A: Selain itu masih ada cara lain ga,bu? 

I: Memang sejauh ini saya keliling untuk mensosialisasikan budaya perusahaan 
seperti training gitu ya. Tapi dalam training itu saya buat kegiatan yang berbentuk 
games. Jadi untuk setiap point,misalnya S yang artinya sinergi, kita harus bisa 
mencari tau permainan apa yang bisa menjabarkan tentang sinergi, sehingga mereka 
bisa tau apa sih sinergi itu. Misalnya lagi I yang artinya integrity.Ya , kita mencari 
permainan yang related dengan hal itu. Karena kan mereka rang kebun, jadi kalo 
disuruh mempelajari lagi susah ya. Mereka kan orang outdoor. Jadi penyampaiannya 
itu harus dengan visualisasi games.jadi program pelatihan yang kita punyai akan 
diikuti oleh seluruh karyawan yang bekerja di AMS, baik yang masih baru maupun 
karyawan yang telah lama bekerja di perusahaan. tujuan dari pelatihan ini adalah 
mengenalkan budaya perusahaan yang kita miliki kepada karyawan yang baru mau 
bergabung, sedangkan untuk karyawan yang telah lama bekerja di AMS pelatihan ini 
bersifat penyegaran. Jadi budaya perusahaan akan diingatkan kembali kepada para 
karyawan yang bekerja disini, supaya ketika mereka melakukan setiap pekerjaan, 
mereka akan menjadikan budaya perusahaan sebagai pedoman. mmm, dalam training 
leadership yang akan diikuti oleh seluruh jajaran manajemen, selain pelatihan 
kepemimpinan program ini juga akan disisipkan sosialisasi budaya perusahaan pada 
tingkat manajerial. Hal ini dirancang sedemikian rupa, harapannya adalah agar pihak 
manajemen dapat membantu menyebarkan budaya perusahaan yang dimiliki oleh 
AMS kepada seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan ini. 

A: Lalu strategi sosialisasi di PT AMS sendiri itu apa, bu? 

I: Mmmm, apa ya. mmm, strategi sosialisasi kalo di AMS itu sebagai suatu cara atau 
metode yang kita pakai terus menerus secara berkesinambungan untuk 
mensosialisasikan budaya perusahaan yang kita miliki kepada karyawan. Cara yang 
dipakai dalam mensosialisasikan budaya tersebut terlihat dalam program-program 
yang kami rancang dalam beberapa kurun waktu tertentu.Sebenernya intinya kalo 

I: Mmmm, sejauh ini kita mengagadadakakann fafamimilyy days. Biasanya pimpinan HO akan
terjun ke lapangan. Olah ragagaa bbersama dengan kkeleluauarga karyawan. Nah, pada saat itu
biasanya lebih santai kakann. Sambil berkelakar, tapi kita a tet tap menanamkan apa yang
ingin diimplementaasisikan dalam AMS SIGAP. Karena kadadang-kadang kalau sepert
nilai-nilai inti oorrganisasi dan buudad ya pperusahaan yang selama ini i kita kenal dengan
AMS SIGAAPP, kalo pep nyyampaiaannnnyaa ttererlalalulu kkakaku u dan monototon n dalam kontek
meeting dadan training ssepeperertiti itu, ooranang g akakanan jenenuhuh ddanan bbahkan mungngkin tidak akan
mau memenghafal. TTapi jijikaka ddiibawakan dalam bentuk k peermrmaiann atau dibaawwakan dalam
suasanana yangng ssanantatai, sepertiti mmiisalnya family ddayy ddi i lapanganan,, tatanpnpa merereka sadari
kitata masukukinin nnili ai-nililaiai inti yangingin diimplementasisikak n, biaiasasanynya lebih h mudah
ununtuk mem rerekaka bbisa mmemahami dan menyerap itu. 

A: Selelaiain n iitu mmasih ada cara lain ga,bu? 

I: MMememang g sejauh ini saya keliling untuk mensosialisasikan bududaya peperurusahaana
sepepertrtii traiaining gitu ya. Tapi dalam training itu saya buat kegiatan yyang g beberbrbentuuk
gagamemes. JJaadi untuk setiap point,misalnya S yang artinya sinergi, kkita hhararusus bbisisa
mencari tau permainan apa yang bisa menjabarkan tentang sinergi, sehhingga mererekka
bisa tau apa sih sinergi itu. Misalnya lagi I yang artinya integrity.Ya ,, kita menenccarr
pepermainnan yang related dengan hal itu. Karena kan mereka rang kebbun, jadadi kaallo
disuuruh mempelajari lagi susah ya. Mereka kan orang outdoor. Jadi pennyammppaiannnnyya
itu haaruruss dengan visuaualilisasasisi ggamames.jadi proggraramm pepelalatitihah n yang kita a ppunyai aakakan
did ikuti oleh selururuhuh kkararyayawawann yayangng bbekerjaja ddii AMAMSS, bbaiaikk yayangng masih baru maaupupuun
kakaryawan yang telah lama bekerja ddi i peperrusahaan. tujuan dari pelatihan ini adadalalah
memengngenalkan budaya perusahaan yang kkita miliki kepada karyawan yang babaruru mmau
bebergrgababunung,g  sedangkan untuk karyawan yang telah lama bekerja di AMSS ppelelatatihihanan in
bebersrsififatat ppenenyey gag ran. JJadadi i bubudadayaya pperusahaaaann akakanan ddiiiingngatatkkan kkembmbalalii kekepapadada par
kakaryryawawan yang bbekekerjrja a didi isini, suupapayaya kketetikika merekaka mmelel kak kukan setiapp pepekekerjaan
mererekaka aakakann memenjnjadadikikann bb dudaya a pep rusasahahaan sebebag iai ppededommanan. mmmmm,m, ddalalamm training
leadershshipip yyang g akakan diikuti oleeh h seluruuhh jajaran manaajejemem n, selelaiain pelatihan
kepemimpinan program ini juga akkaan disisipipkan sosialisasi budaya perusahaan pada
tingkat manajerial. Hal ini dirancaang sedemikkian rupa, harapannya adalah agar pihak
manajemen dapat membantu mennyebarkan bbudaya perusahaan yang dimiliki oleh
AMS kepada seluruh karyawan yangng bekerjaa di perusahaan ini. 

A: Lalu strategi sosialisasi di PT AMSMS senddiri itu apa, bu? 

I: Mmmm, apa ya. mmm, strategi sosiaalilisasi kalo di AMS itu sebagai suatu cara atau
d ki k i b k i b k



untuk lebih konseptual secara definisi kita ingin nilai-nilai inti dan budaya perusahaan 
tertanam dalam aktivitas dan kegiatan setiap karyawan. Dengan kata lain, para 
karyawan dapat lebih menjiwai nilai-nilai inti organisasi yang kita punya. Jangan 
hanya sekedar dihafalkan saja, tapi juga dijiwai dalam seluruh aktivitas 
pekerjaan.kalo di AMS kan kita punya cara untuk mensosialisasikan budaya 
perusahaan kepada karyawan disini. Nah, cara yang dipakai dalam mensosialisasikan 
budaya perusahaan di AMS, terlihat dalam beberapa program yang ada. 

A: Kalo konsep sosialisasi di PT AMS sendiri itu apa, bu? 

I: sosialisasi itu disamping sebagai komunikasi internal kepada karyawan, juga 
sebagai pengenalan dan penyebaran budaya-budaya perusahaan yang kita miliki. Jadi 
bagaimana caranya manajemen mengenalkan perusahaan itu mau seperti apa, 
perusahaan itu mau kemana jalannya, seperti apa budaya perusahaannya, perusahaan 
mau seperti apa targetnya. Mmmm, itu lebih pada penjabaran suatu pemahaman yang 
akan mempengaruhi kinerja dan integritas karyawan.  

A: Untuk mengenalkan budaya perusahaan, PT AMS lebih memilih komunal atau 
personal? 

I: Mmmm, tergantung dari topik yang ingin disampaikan. Kalo di AMS sendiri, 
dalam melaksanakan sosialisasi budaya perusahaan digunakan strategi sosialisasi 
komunal dan strategi sosialisasi personal. Tapi sih dalam prakteknya, ada salah satu 
strategi yang menjadi dominan, kalo dibandingkan dengan strategi yang lain. Ini 
dibuat untuk menyesuaikan kondisi lapangan.Kalo kita butuh strategi sosialisasi 
komunal, yaa itu yang kita jalankan, begitupun sebaliknya.Kalo memang itu 
mencakup lebih luas wawasannya secara umum keselurihan perusahaan, itu biasanya 
langsung dari eksekutif direktur dalam acara sosialisasi. Itu biasanya pesertanya 
adalah manajer level up. Kemudian dari situ diharapkan para peserta tersebut pada 
saat kembali ke side masing-masing bisa menyampaikan ke bawahannya. 

A: Ada media internal ga, bu? 

I:kami merancang beberapa media yang akan kami pakai dalam rangka 
mensosialisasikan budaya perusahaan kepada seluruh karyawan yang bekerja di 
perusahaan kami, karena kami menilai media adalah cara yang cukup efektif dalam 
mensosialisasikan budaya perusahaan yang ada di AMS. Dulu kita ada magazine, kita 
distribute juga ke semua kebun. Tapi untuk sekarang ini agak mandek karena 
kesibukan masing-masing karyawan.Jadi untuk media internal sementara ini vakum 
dulu.Kita tidak pakai intranet, karena ada beberapa kebun yang sinyalnya jelek. 

A: Dalam mensosialisasikan budaya perusahaan tahapannya seperti apa? 

I: Oh, oke. Sejauh ini yang kami lakukan, itu biasanya dari top level dulu. Kemudian 
mereka akan kembali ke side masing-masing dan mereka yang akan distribute 

karyawan dapat lebih menjiwai i ninillaii-nilaii inintiti organisasi yang kita punya. Jangan
hanya sekedar dihafalkanan saja, tapi juga ddijijiwiwai dalam seluruh aktivita
pekerjaan.kalo di AMMSS kan kita punya cara untukk mensosialisasikan budaya
perusahaan kepaddaa kkaryawan dissini i. Nah, cara yang dipakai i dad lam mensosialisasikan
budaya perusahhaaan di AMS, terlihhat ddalalamm bbebeberrapa a program yangng ada. 

A: Kalo kokonsep sosialiisas sisi ddi PT AAMSMS sene did riri itutu aapapa, bubu? ?

I: sossiialisasi itutu ddisampingg ssebebag iai komunikikasasi i internal kkepepada a karyyawa an, juga
sebabagai penggenenalalanan dann ppenyebaran budaya-budaya peerurusahaan yyanang g kita mmili iki. Jad
babagaimmanna a cacaranyya a manajemen mengenalkan perusahaanan ituu mmauau seperrtit  apa
pperusaahahaanan iitu mmaau kemana jalannya, seperti apa budaya perususahaannnnyaya,, pperusaahaan
mau sesepeperti appaa targetnya. Mmmm, itu lebih pada penjabaran suaatut  pemmahahama an yyang
akanan mmempeenngaruhi kinerja dan integritas karyawan. 

A:: UUntn uk mengenalkan budaya perusahaan, PT AMS lebih memilihih komomununala  ataau
pepersrsono al? ? 

I: Mmmmm, tergantung dari topik yang ingin disampaikan. Kalo di AAMS senndiiri
dad lam mmelaksanakan sosialisasi budaya perusahaan digunakan strateegi sosiiaalisasas
koomum naal dan strategi sosialisasi personal. Tapi sih dalam prakteknya, aada sasallah saattu
strateegigi yyang menjadi doomiminanan, kalo dibandingkgkanan dengan strategi yyanang lainn. InIn
did buat untuk mmenenyeyesusuaiaikakann kondndisisi lapangngan.Kalaloo kikitata bbututuhu  strategi sosialalissaas
kokomunal, yaa itu yang kita jallanankkan,, bbegitupun sebaliknya.Kalo memanang g itu
memencn akup lebih luas wawasannya secarra a umum keselurihan perusahaan, itu bbiaasasanny
lalangngsusungng dari eksekutif direktur dalam acara sosialisasi. Itu biasanyaya peseserrtatanya
adadalalahah mmanajajerer llevevelel uupp. KKememududiai n dari situ u didihahararapkpkanan ppararaa pepesese trta tetersrsebebutut pada
sasaatat kkembabalili kkee sisidede mmasasining-g-mamasisingng bbisisa memenynyamampapaikikanan kkee babawawahahannnnyaya. 

A: AAdada mmedediaia iintnteernaall gga, bu?

I:kami merancang beberapa memedia yangng akan kami pakai dalam rangka
mensosialisasikan budaya perusahahaan kepadda seluruh karyawan yang bekerja d
perusahaan kami, karena kami meenilai mediaa adalah cara yang cukup efektif dalam
mensosialisasikan budaya perusahaaaan yang aadda di AMS. Dulu kita ada magazine, kit
distribute juga ke semua kebun. TaT pi uunntuk sekarang ini agak mandek karena
kesibukan masing-masing karyawan.JJadi uuntuk media internal sementara ini vakum
dulu.Kita tidak pakai intranet, karena adada beberapa kebun yang sinyalnya jelek. 



informasi yang telah mereka dapatkan kepada bawahannya. Kemudian yang kedua, 
untuk hal-hal seperti misalnya ini kan temanya visi dan misi budaya perusahaan, itu 
saya yang ditunjuk untuk keliling mensosialisasikan nilai-nilai inti perusahaan seperti 
itu. Terus pola manajemen yang perusahaan mau seperti apa.Nah, salah satu cara kita 
mensosialisasikan budaya perusahaan, ya kita praktekin dan kita perlihatkan kepada 
mereka, ini lho budaya perusahaannya AMS itu ya seperti ini.

Nama Narasumber  : Ir. Teguh Suprijatna 

Jabatan   : Karyawan 

Tanggal Wawancara : 10 November 2013 

A:Definisi sosialisasi menurut PT AMS apa pak? 

T:sosialisasi itu tujuannya adalah bagaimana caranya karyawan bisa sejalan dan 
selaras dengan ada yang diiinginkan oleh perusahaan. Jadi harapannya dari sosialisasi 
itu adalah keinginan perusahaan sama dengan keinginan karyawan. Disatu sisi 
perusahaan ingin mencari profit yang tinggi, disisi lain karyawan bekerja disini untuk 
mendapatkan kesejahteraan 

A: Dalam mensosialisasikan budaya perusahaan, strategi sosialisasi apa saja yang 
dipakai AMS?

T:dalam rancangan sosialisasi budaya perusahaan yang kita miliki, kita akan memilih 
orang-orang kunci, atau kita biasa sebut dengan duta core values untuk membantu
mensosialisasikan budaya perusahaan yang kita punya kepada seluruh karyawan yang
bekerja di AMS. Kami dari pihak HRD dan manajemen memilki rancangan yang 
kami jadikan acuan untuk memilih orang-orang kunci yang akan kami tugaskan untuk
mensosialisasikan budaya perusahaan yang ada di AMS. Tujuan kami memilih orang-
orang kunci supaya semua terintegrasi dengan baik, sehingga penyebaran budaya
perusahaan dapat dipahami oleh para karyawan sampai level yang paling bawah
sekalipun. Dalam program duta core values, kita akan menggunakan strategi
sosialisasi komunal dan strategi sosialisasi personal. Tapi memang akan lebih
condong ke strategi sosialisasi komunal ya, karena dalam program duta core values 
kan kita akan melibatkan banyak orang. Nah, strategi sosialisasi personal disini ya
kita gunakan sebagai pelengkap aja. Setelah kita pilih duta core values langkah
selanjutnya yang kita akan tempuh adalah dengan mengadakan pertemuan rutin
dengan orang-orang kunci tersebut. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah membahas 
progress sosialisasi budaya perusahaan di AMS.

A: Ada strategi sosialisasi yang lain ga, pak?

T: kalo pas makan malam dan olah raga, cara yang kita pake kan lebih santai yaa. 
Jadi bisa dibilang kita pake strategi sosialisasi personal kepada para karyawan yang 

saya yang ditunjuk untuk kelilinngg mmensosiai lilisasasis kan nilai-nilai inti perusahaan sepert
itu. Terus pola manajemenn yyang perusahaan mau sepepere ti apa.Nah, salah satu cara kita
mensosialisasikan budadaya perusahaan, ya kita praktekinn ddan kita perlihatkan kepada
mereka, ini lho buudadaya perusahaaannn ya AMS itu ya seperti inii.

Nama Narassuumber  : Ir. Teguh SSupupririjajatntna a 

Jabatan   :: KaKaryyawan 

Tangnggal Waawawancncarara : 100 NNovember 2013 

AA:Defiininisisi ssoso ialisasasi menurut PT AMS apa pak? 

T:sosisialalisisasi ititu tujuannya adalah bagaimana caranya karyawaan n bisasa sseje alan ddan
selaararas s denggaan ada yang diiinginkan oleh perusahaan. Jadi harapannnyay ddararii sososis alissasa
itu u adadalahh keinginan perusahaan sama dengan keinginan karyawwan. DiDisasatut  siis
peperurussahaanan ingin mencari profit yang tinggi, disisi lain karyawan bekeerja didisisinini untuuk
memendndapatatkan kesejahteraan

A:A  Dalaam mensosialisasikan budaya perusahaan, strategi sosialisasi aapa saja yaanng
didipap kai AMS?

T:dalalamm rancangan sosiialalisisasasii bubudaya perusahaanan yyanangg kik ta miliki, kita akakan memimillih
oro ang-orang kuncnci,i aatatauu kikitata bibiasa a ssebut dedengnganan dudutata ccororee vavalul es untuk membmbanantu
mmensosialisasikan budaya perusahaann yyanng g kkita punya kepada seluruh karyawanan yyaang
bbekekerja di AMS. Kami dari pihak HRRDD dan manajemen memilki rancanngagann yyang
kakamim jjadadikan acuan untuk memilih orang-orang kunci yang akan kami tugugaaskakan ununtuk
memensnsososiaialil sa isikakann bubuddayay peperurusasahahaana  yang adadaa ddi i AMAMSS. TTujujuanan kkami mememimililih h oorang
ororanangg kunccii susupapayaya sesemumuaa te irintntegegrarasisi dedengngaan bbaikik, sesehihingnggaga pepennyebararanan bbuday
perurusasahahaanan dapapatt didipapahahamimi ololeheh para a kakaryawwanan sasampmpaii llevevelel yyang g papallingng bawah
sekaliipupunn. DD lalamm pprogram duta core vaalulues, kita akkanan menggunanakakan strateg
sosialisasi komunal dan strategi ssosialisasasi personal. Tapi memang akan lebih
condong ke strategi sosialisasi kommunal ya, kkarena dalam program duta core value
kan kita akan melibatkan banyak orang. Nahh, strategi sosialisasi personal disini y
kita gunakan sebagai pelengkap aja a. Setelaah kita pilih duta core values langkah
selanjutnya yang kita akan tempuhuh adalahah dengan mengadakan pertemuan rutin
dengan orang-orang kunci tersebut. TuTujuann dari pertemuan tersebut adalah membaha
progress sosialisasi budaya perusahaann dii AMS.



ada di AMS untuk mensosialisasikan budaya perusahaan tersebut. Nah, kalo pada
saat kick off meeting berlangsung, pemimpin rapat adalah dari pihak manajemen. 
Pemimpin rapat adalah kedudukan yang tertinggi. Jadi, yang akan mensosialisasikan
budaya perusahaan yang ada di AMS adalah pihak manajemen. Lalu selain akan
melibatkan seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan, dalam kick off meeting 
juga akan diselipkan acara outbond dan outing, jadi kesannya kan lebih santai tuh.
Jadi ga melulu formal. Nah, disitu kita punya taktik supaya sosialisasi budaya
perusahaan dapat berjalan dengan baik. Caranya yaa kita menggabungkan strategi
sosialisasi komunal dan strategi sosialiasi personal. Tapi memang dalam kick off 
meeting lebih dominan strategi sosialisasi komunal sih.

A:Lalu training untuk mensosialisasikan budaya perusahaan itu dalam bentuk apa 
pak?

T:Kita dari pihak HRD juga akan memaparkan apa yang menjadi strategi perusahaan, 
budaya perusahaan dan tujuan perusahaan. Manajer akan dipanggil, harapannya
sepulang dari training nanti informasi yang didapatkan akan disebarkan ke bawahan. 
Dalam pelatihan, kami akan menggunakan strategi sosialisasi komunal sebagai
strategi sosialisasi yang utama, karena dalam pelatihan kita melibatkan seluruh
karyawan yang bekerja di AMS.

A:Media apa saja yang digunakan untuk mensosialisasikan budaya perusahaan di 
AMS, pak? 

T:Kalo karyawan di kebun wajib punya buku saku. Buku saku itu seperti kitab
sucinya atau kamus mereka. Jadi mereka harus bawa buku saku kemana pun mereka
bertugas. Para karyawan yang ada di kebun dan yang ada di head office kan masing-
masing agenda dan buku saku, harapannya dengan membawa buku saku tersebut
nilai-nilai inti perusahaan yang terdapat di dalamnya akan dapat dijadikan pedoman
oleh seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan kami.

A:Dalam program makan malam dan olahraga bersama itu, teknis sosialisasi budaya 
perusahaannya seperti apa, pak? 

T: Nah, HRD itulah yang tugasnya memastikan, informasinya sampai atau tidak ke
asisten kebun. Jadi cara kerjanya seperti ini. Dari HRD kita akan keliling ke masing-
masing kebun, kita kumpulin asisten, tapi ga formal, santai aja, sambil makan malam
atau sambil badminton atau tenis di lapangan, ngobrol-ngobrol kita gali disitu. 
Sampai ga informasinya dari estate manajer. Mungkin aja pesannya sampai, tapi bias.
Jadi kita memastikan. Kalo informasinya bener ya oke, tapi kalo ada yang kurang
bener atau kurang pas ya kita lurusin. Ini lho yang bener.

Pemimpin rapat adalah kedudukakann yang tertitingnggig . Jadi, yang akan mensosialisasikan
budaya perusahaan yang g adada di AMS adalah piihahakk manajemen. Lalu selain akan
melibatkan seluruh kaaryryawan yang bekerja di perusahhaaaan, dalam kick off meeting
juga akan diselipkpkaan acara outbono d dan outing, jadi kesannnyaya kan lebih santai tuh
Jadi ga melululu formal. Nah, ddiisittuu kiitata pupunyyaa taktik supayaya sosialisasi buday
perusahaan ddapat berjrjalanan denganan babaiik.. CaC raranynyaa yayaa kita menggagabungkan strateg
sosialisassii komunal dadan sts rarategi sosialiasii perrsosonanal.l. TaTappi memang dad lam kick of
meetinngg lebih doomim nan sstrategi sosisialalisisasasii kokomum nal sih.

A:LLalu traainininingg untuk k mmensosialisasikan budaya perussahahaan ittuu ddalalam benentuk ap
ppak?

T:Kitata dadarii pihahak HRD juga akan memaparkan apa yang menjadidi strateegigi peperusahahaan
budadayya peruusahaan dan tujuan perusahaan. Manajer akan dipaannggil,l, hhara appannny
sepupulaangn dadari training nanti informasi yang didapatkan akan disebarkrkan keke bbawahanan
DDalalamam peelatihan, kami akan menggunakan strategi sosialisasi koomunanall sebagaa
ststraratetegi ssosialisasi yang utama, karena dalam pelatihan kita melibbatkanan seselururuhh
karyawaan yang bekerja di AMS.

AA:Mediaa apa saja yang digunakan untuk mensosialisasikan budaya pperusahhaan dd
AMMS,S paka ? 

T:Kalo karyawanan ddii kekebubunn wajijibb pup nya bubuku sasakuku.. BuBukuku sas ku itu seperti kikitatab
susucinya atau kamus mereka. Jadi meerereka haharus bawa buku saku kemana pun mmerreek
bebertrtugas. Para karyawan yang ada di kekebub n dan yang ada di head office kann mamasising
mamasiingng agenda dan buku saku, harapannya dengan membawa buku sasakku tetersrsebu
ninilalaii-ninilal i inintiti peperurusasahahaanan yyanang g teterdapat di daalalamnmnyyaa akakanan dadapapatt didijjadikakann pepedodoman
ololeheh ses lul ruruhh kakaryryawawanan yyanangg bebekekerjrja a didi ppererususahahaaaan kakamimi.

A:DaDalalam m prprogograramm mamakakan malam dad n olahragaga bersama iitutu, teteknknisis ssososiaialilisasasi budaya
perusahaanannynyaa seseperti apa, pak?

T: Nah, HRD itulah yang tugasnyya memastikkan, informasinya sampai atau tidak k
asisten kebun. Jadi cara kerjanya sseperti ini. DDari HRD kita akan keliling ke masing
masing kebun, kita kumpulin asisteen,n  tapi gaa formal, santai aja, sambil makan malam
atau sambil badminton atau tenis di lappaangan, ngobrol-ngobrol kita gali disitu
Sampai ga informasinya dari estate mamanajejer. Mungkin aja pesannya sampai, tapi bias
Jadi kita memastikan. Kalo informasinnyya bener ya oke, tapi kalo ada yang kurang
bener atau kurang pas ya kita lurusin Inii lho yang bener


